ET 16

+

PLUS

Scanner Portátil de Livros
até Formato A3

O

Scanner Czur ET 16 Plus foi desenvolvido para
atender pessoas e pequenas empresas que
necessitam digitalizar os mais variados tipos de
documentos, desde cartões de visita, faturas, brochuras,
livros, revistas, certificados e todo tipo de encadernações
e documentos em geral.
O ET 16 Plus é cerca de 10 vezes mais veloz do que uma
scanner tradicional de mesa e câmeras HD.
Graças ao seu software inteligente e algorítimo
avançado, permite uma digitalização simples e de alta
qualidade tanto com folhas soltas como de livros.
Entre as principais características deste software,
destacamos a correção da curvatura dos livros, remoção
da imagem dos dedos, correção de posição e limpeza do
fundo da imagem. O OCR integrado ao software suporta
mais de 187 idiomas.

O ET 16 Plus pode funcionar tanto como scanner
quanto como projetor de apresentações em salas de aula,
palestras, etc.
Principais aplicações: Arquivos de Empresas, Escritórios
de Advogados, Instituições de Ensino, Empresas Públicas,
Bibliotecas e Livrarias, Centros de Fotocópias, Arquivos,
Instituições Financeiras, Clínicas, Hospitais, Construtoras,
entre outros.

Principais Vantagens em Relação
a Concorrência:
Sensor CMOS HD 			
Remoção de dedos automática
Velocidade 1,5 seg. / pág. 		
Correção de curvatura através de laser
Dimensões (ocupa menos espaço)
Seleção de originais (03 opções)
Mais Leve 				
Espessura máxima original 6 cm
Captura de Vídeo 			
5 opções com documentos coloridos
Monitor TFT Color. Incorporado
Software simples e intuitivo
Tempo de instalação do software de 2min.
Menor custo
Não requer instalação de driver

Especificações Técnicas:
Sensor da Câmera: CMOS de 16 MegaPixel
(4608 x 3456 pixels)
Resolução: No formato A3 até 300 dpi´s; Na área máxima até 250 dpi´s
Profundidade de Cores: 24 bit
Disparo do scanner: No software, no scanner, por botão manual, por pedal e automática
Fonte de Iluminação: Ambiente e auxiliar (LED superior e lateral)
Área Máxima de Documentos: > A3 (450 x 345 mm)
Velocidade: Folhas soltas 1,5 seg/ página; Livro 1,5 seg/pág dupla
Formatos de Imagem: TIFF, JPEG , PDF , PDF Pesquisável, doc, xls
Correção de curvatura do livro: Sim, através de 03 feixes laser
Formatos de Video: MJPG
Interface: USB 2.0 HS
OCR: Sim, tecnologia ABBYY
PreView: Apresentador para PC: 3072*1728 @ 12 fps PC: 1536*1152@ 20 fps
Indicadores Sonoros: Sim após cada digitalização
Foco: Automático para documentos com até 6 cm de altura
Funções do Software: Correção da curvatura do livro, correção de distorção e corte de
bordas manual e automático, recorte de margens, limpeza de fundo, remoção de dedos
com ou sem identificador, reconhecimento automático do tamanho do documento,
controle de tempo de exposição através de detecção do folheamento de páginas, seleção
manual e automática da área a digitalizar, controle de exposição automática ou manual,
gravação em vídeo tanto do monitor como de imagens projetadas.
Sistema Operacional: Win XP, 7, 8 e 10 (32 e 64 bit), Mac IOS 10.11 e superiores
Processador Integrado: CPU 32 bit MIPS
Memória: DDR de 1 GB
Monitor Integrado: TFT cores de 2,4 polegadas, 4:3 (320 x 240 pixels)
Cache de Memória: DDR de alta velocidade
Peso Líquido: 1,5 kgs
Peso Bruto: 7 Kgs
Alimentação: Fonte externa 100-240 V, 50/60 Hz, saída 9V/2A
Dimensões: 375 x 220 x 390 mm
Embalagem: Caixa de Cartão
Dimensões da Caixa: 280 x 480 x 450 mm
Conteúdo da Caixa: Scanner, cabo USB, lâmpadas laterais, fonte de alimentação, botão
externo, pedal, tapete para documentos, kit remoção de dedos, CD-ROM, Manual do
usuário, certificado de garantia
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